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SafetyCard
İş güvenliği

– Ben de varım!
Atık santralı RZR Herten

Tehlike durumunda yapılacaklar / Alarm yönergesi

Alarm merkezine bildirim

Sakin olun!

Acil çağrı yapma:
Şirket içi acil çağrı no.: -250
Şirket dışı acil çağrı no.: +492366 300-250
veya (yangında) Yangın butonuna basın

Kaza bildirimi:
Kim arızayı bildiriyor?
Nerede meydana geldi?
Ne oldu?
Ne zaman meydana geldi?
Kaç yaralı var?
Soruları bekleyin!

Gerektiğinde ilk yardımda bulunun:
- Kaza yerini emniyete alın
- Yaralılarla ilgilenin
- İşletme personelinin talimatlarına uyun

Gaz alarmı durumunda yapılacaklar (NH3, H2S, 
PH3, CO):
- Kapı ve pencereleri kapatın
- Havalandırmayı kapatın
- İşletme personelinin talimatlarına uyun

Yangın durumunda yapılacaklar: 
- Güvenli bir konumdan söndürme girişiminde bulunun
- Mümkünse, dumanın tahliyesini sağlayın
-  Kaçış yolları üzerinden anons edilen toplanma 

alanlarına gidin (bkz. Zemin planı)
- Asansörleri kullanmayın (boğulma riski)
- İşletme personelinin talimatlarına uyun

Siren alarmı sesleri 
Gaz alarmında 
tesis bölgesini terk edin
➜ Hoparlör anonslarını dikkate alın
Bina alarmında
(Ekibe alarm verin)
➜ Hoparlör anonslarına dikkat edin
Yerel yangın alarmında 
➜ En yakın toplanma
alanına gidin!
(bkz. Zemin planı)

Sistem yöneticisi son onayı verene kadar montaj 
noktalarında kaldığınızdan emin olun.

Zemin planı RZR Herten
İş güvenliği
– Ben de varım!
Güvenlikle ilgili iyileştirmeler konusunda 
önerileriniz var mı? Bunu işletme perso-
neline bildirirseniz memnun oluruz. 
Güvenli bir zaman geçirmenizi dileriz.

Genel Ticari Şartlarımızı ve Veri Gizliliği 
Uyarılarımızı www.agr.de adresinde 
bulabilirsiniz.

Toplanma alanı (1–5)

İlk yardım odası

Defi brilatör

Kalp piline ve aktif tıbbi 
implantlara sahip kişiler için 
yasaktır

Patlayıcı atmosfer uyarısı

Yürüme yolları montaj 
noktası

Ana kapı ve itfaiye bilgi 
merkezi
Ziyaretçi merkezi
İşletme ve personel binası 
(laboratuvar ve giyinme 
odaları dâhil)
Merkez depo 
Kantar
Ara depo
Tank deposu
Mamul deposu (I & II)
Hastane atıkları deposu 
(I & II)
Özel kimyasallar deposu

Mono parti istasyonu
Mamul ufalama
Özel parti istasyonu
Sanayi atık ambarı
Ofi s yangın şefi 
Kontrol odası
Hacimli atık ambarı
Evsel ve ticari atık 
ambarı
Taban külü ambarı
Enerji santrali III ve 
uzaktan ısıtma aktarma 
istasyonu
Yüklenici yeri
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Genel kurallar
  Motorlu araç trafiği için Karayolları Trafik 
Yönetmeliği (StVO) geçerlidir. İzin verilen 
hız limiti tüm alanda 15 km/h’dır.

  RZR sahasına izinsiz girilmesi   
yasaktır. Bir giriş veya geçiş izni gereklidir. 
AGR personelinin veya AGR işletme  
yönetiminin talimatlarına uyulmalı.

   Tüm işletme alanında sigara, ateş ve  
açık alev yasaktır. Özel olarak işaretlenmiş,  
etrafı kapalı odalar buna dâhil değildir. 
Tüm işletme alanında alkol ve  
uyuşturucu madde kullanımı yasaktır.

  Kalp pili ve aktif tıbbi implantı
 olan kişiler zemin planında bununla ilgili 
 işaretli bölümlere giremezler.

  İşletme kuralları dikkate alınmalıdır. 
 

RZR Herten ziyaretçileri
  İşletme alanına girme yetkisi için kapı görevlisine 
başvurarak irtibat kişinizi belirtmeniz gerekir. Oradan 
size, görünecek şekilde takmanız gereken bir 
ziyaretçi kimliği verilir (gruplarda sadece grup so-
rumlusuna verilir). Ziyaretçi kimliği size tesis alanına 
girme hakkı tanımıyor! Bunun için bir RZR personeli-
nin size eşlik etmesi gerekiyor.

  İşletme ziyaretinde kask, uyarı giysileri ve işletme 
alanının bazı bölümlerinde koruyucu gözlük kul-
lanmak zorunludur. İlgili ekipman temin edilecektir.

  Ziyaretçi gruptan ayrılmak veya izin verilen ziya-
retçi yollarının dışına çıkmaktan kaçınılmalıdır.

  Sağlam ayakkabı giyin (açık ayakkabı veya yüksek 
topuklu ayakkabı giymeyin).

  Tesis alanında gıda veya içecek tüketmek yasaktır.
  Fotoğraf çekimi, film ve ses kayıtları sadece  
AGR veya AGR'nin işletme yönetiminin izni ile 
yapılabilir.

 

   Kantarın arkasında bulunan  
tesis alanında kask ve uyarı 

 yeleği zorunludur.

   AGR personelinin talimatlarına uyulmalıdır.

Tedarikçiler 
  Atık tedarikçilerinin kantarın arkasındaki tesis 
alanından girmelerine izin verilir.  

  Kapı görevlisinin ve personelinin talimatlarına 
uyulmalı.

Ticari ve özel
atık tedarikçileri

  Girişlerine sadece kantar üzerinden izin verilir.
  Kantar personelinin ve boşaltma alanındaki görevli-
lerin talimatlarına uyulmalı.

  Düzen ve temizliğe her zaman dikkat edin.

 
  Tesis alanına girmek için yetkili bir RZR persone-
linin size eşlik etmesi veya sizden sorumlu olan bir 
uzman yöneticisinden özel bir çalışma izni almanız 
gerekiyor.

  Çalışma kapsamında İş Kazaları Sigorta Kurum-
ları Kuralları ile İşletme Yönergesi, ayrıca tesiste 
bulunan  işaretlemeler birlikte dikkate alınmalıdır..

  Tüm iş kazaları, kaza defterine kaydedilmeli.

RZR Herten'de çalışırken, talimatlara göre kişisel 
koruyucu donanımlarınızı kullanın.  
Aletler ve kişisel koruyucu ekipman AGR tarafından 
sağlanmamaktadır.

RZR Herten’de güvenlik
RZR Herten atık santralı, atıkların doğru ve uzmanlıkla 
bertaraf edilmesi için önemli bir lokasyondur ve aynı 
zamanda bölgemizde elektrik ve ısıtma konusunda 
önemli bir üretim lokasyonudur. Burada yılda 365 
gün 7/24 evsel, ticari ve sanayi atıkları termik olarak 
işlenmektedir. 

RZR Herten'de güvenlik, tesisin işletmesinde olduğu 
kadar, bize teslim edilen atıkların işlenmesinde de en 
büyük önceliğe sahiptir. 

Endüstriyel tesisimizde bulunduğunuz sürece aşa-
ğıdaki uyarıları ve talimatları dikkate alın.

Güvenlik yapımız
İş güvenliği – Ben de varım!
Biz, RZR Herten konumlu AGR Grubunun çalışanları 
ve yöneticileri olarak, tesislerimizde güvenlik bilinci ile 
çalışmayı ve davranmayı geliştiriyor ve talep ediyo-
ruz. Kendimiz, müşterilerimiz ve ortak şirketler için 
güvenliğin ve sağlığın değerine saygı gösteriyoruz ve 
aşağıdaki temel kurallara bağlıyız:

1.  Birlikte, emniyet ve sağlık koruması için  
sorumluluk alıyoruz.

2  Güvenli çalışmayı, hizmetimizin yüksek  
kalitesinin bir ifadesi olarak görüyoruz.

3.  Güvenlik kurallarına uyuyor, kendimizi  
ve başkalarını koruyoruz.

4  Gelişmelere açığız ve güvenlik kültürümüzü 
geliştirmeye devam ediyoruz.

5.  Tüm ilgili gruplarla ve insanlarla güvenlik  
konusunda iletişim kuruyoruz.

  İşletme alanındaki tüm düşme tehlikesi
 bulunan kenarlar, zemin açıklıkları, kazı  
 çukurları ve iskeleler emniyete alınmalıdır.

 İşletme alanında sadece güvenli trafik yolları 
 kullanılabilir. 

 İşletmeye yabancı kişiler işletme
 tertibatlarımızı kullanamaz.

   Makinelerin ve yüklerin bulunduğu tehlikeli 
alanlardan kaçınılmalı (yapı parçaları ve yükler 
yıkılmaya veya düşmeye karşı korunmalı) ve  
çalışma alanı toplanmış olmalıdır (ayağa takılacak 
yerler önlenmelidir).

  Çalışma alanı yangın riskine karşı korunmalıdır. 
Güvenli çalışma aynı zamanda Ex alanında da 
sağlanmalıdır (zararlı madde ölçümü, Ex korumalı 
aletler/ İşletim maddeler).

 Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım için   
 sabitleme noktaları belirlenmiş olmalıdır.

  Gerekli olan tüm çalışma ekipmanları mevcut, 
test edilmiş ve kusursuz durumda olmalıdır.

Atık santralı RZR Herten'de iş güvenliği




